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Betway Limited
9, Empire Stadium Street
GZR 1300 Gzira
Malta

Anmärkning – negativt eget kapital
Beslut
Spelinspektionen meddelar Betway Limited, C39710, en anmärkning.

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet
Betway Limited (Betway) beviljades den 1 januari 2019 licens att tillhandahålla
kommersiellt onlinespel och vadhållning.
Spelinspektionen har inlett tillsyn mot Betway i syfte att granska Betways
kapitalstyrka och ekonomiska förhållanden.
Betway ingår i en koncern och är dotterbolag till Betway Group Limited. Betway
är i sin tur moderbolag till Betbox Limited och Betway Spain plc i
underkoncernen Betway Limited Consolidated Group enligt följande skiss

Betway Group
Limited 66909
(Guernsey)

Betway Limited
(licensinnehavare)

Betbox Limited

Betway Spain plc

Spelinspektionen begärde den 16 juli 2020 in Betways årsredovisning och
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019. Betway har för räkenskapsåret 2019
redovisat en förlust på -50 310 780 euro och det egna kapitalet är negativt och
uppgår till -4 813 341 euro. För underkoncernen Betway Limited Consolidated
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Group uppgår förlusten för räkenskapsåret 2019 till -60 485 675 euro och det
egna kapitalet till -13 882 529 euro.
Betway som har sitt säte på Malta har i huvudsak anfört följande vad gäller det
redovisade negativa egna kapitalet.
Malta Companies Act tillåter negativt kapital så länge företaget bevisar att det
kan bedriva en löpande verksamhet. Enligt not 3* i de finansiella rapporterna
förväntar sig företaget att fortsätta med sina nuvarande affärsområden inom
överskådlig framtid. Aktieägarna har förbundit sig att fortsätta finansiera sina
investeringar i varumärket Betway. Under tiden avser företaget att behålla sitt
kapital på tillräckliga nivåer för att täcka alla historiska ackumulerade förluster
samtidigt som kostnadsrationaliseringen genomförs.
*anm. not 2

Av not 2 i årsredovisningen framgår att de finansiella rapporterna har upprättats
med beaktande av going concern då moderbolaget vidare avser att tillföra
ytterligare kapital då finansiella behov uppstår för att bibehålla likviditet och
solvens på tillräckliga nivåer för att säkerställa löpande verksamhet.
Betway har på Spelinspektionens begäran inkommit med en reviderad
årsredovisning för räkenskapsåret 2019 för moderbolaget Betway Group
Limited. Av årsredovisningen framgår att Betways moderbolag har gjort en
förlust för räkenskapsåret 2019 på -42 477 151 euro. Det egna kapitalet uppgår
för samma period till +49 981 764 euro. Betway menar att moderbolagets
årsredovisning ska ses som ett komplement till Betways årsredovisning för att
visa på att den koncern Betway ingår i har en stark kapitalposition.
Den 9 juli 2021 har Betway i begäran om yttrande ombetts redovisa
hur Betway anser att bolagets kapitalsituation förhåller sig till Spelinspektionens
tidigare ställningstagande ”Betydelsen av negativt eget kapital vid bedömning
av lämplighet” som publicerades på Spelinspektionens webbplats den
20 oktober 2020. I yttrandet ska Betway även redovisa vilka eventuella åtgärder
som bolaget avser vidta med anledning av Spelinspektionens skrivelse. Sådana
åtgärder skulle exempelvis kunna vara att det ställs ut en kapitalgaranti från
Betway Group Limited till Betway som gäller under hela licenstiden eller att det
sker ett kapitaltillskott till Betway.
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Enligt Betway har Spelinspektionen begränsat bedömningen av kapitalstyrka
och finansiell ställning till underkoncernen Betway Limited Consolidated Group
som i sin helhet går med förlust och har ett negativt eget kapital. Enligt Betway
bör Spelinspektionen titta på koncernen i sin helhet, inklusive Betways eget
moderbolag, Betway Group Limited, för att se en rättvisande bild och har
inkommit med följande sammanställning.
År

Beskrivning

Betway
Limited

Betway
Group
Limited

-50 310 780

Betway
Limited
Consolidated
Group
-60 485 675

2019

Årets vinst
(förlust)
Eget kapital

-4 813 341

-13 882 529

+49 981 764

-42 477 151

För att försäkra att moderbolagets resurser står till Betways förfogande har
Betway inkommit med en kapitalgaranti utställd till Betway av Betway Group
Limited den 6 oktober 2021.

Tillämpliga bestämmelser
Av 4 kap. 1 § spellagen (2018:1138) får licens ges endast till den som
1. bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva
verksamheten,
2. kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra
författningar som reglerar verksamheten och
3. i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten.
Om förutsättningarna för licens enligt spellagen 4 kap. 1-3 §§ inte längre är
uppfyllda, eller om en licenshavare i övrigt åsidosätter sina skyldigheter enligt
denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen,
ska spelmyndigheten förelägga licenshavaren att inom en viss tid vidta rättelse
eller besluta om förbud, ändring av villkoren eller anmärkning.
Om överträdelsen är allvarlig ska licensen återkallas eller, om det är tillräckligt,
varning meddelas. Spelmyndigheten får avstå från ingripande om en
överträdelse är ringa eller ursäktlig eller om licenshavaren vidtar rättelse eller
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om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot licenshavaren och dessa
åtgärder bedöms tillräckliga (18 kap. 12 § spellagen).

Spelinspektionens bedömning
När en licenshavare ansöker om licens görs en prövning av om sökanden i
övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten. Vid bedömningen ska sökandens
kapitalstyrka och andra ekonomiska förhållanden beaktas. Det är en
förutsättning att det finns en viss kapitalbas och att sökanden upprätthåller och
verkar för en sund finansiell struktur i spelverksamheten (prop. 2017/18:220 s.
102).
För svenska aktiebolag återfinns i aktiebolagslagen (ABL 25 kap. 13-19§§)
tvingande regler för en styrelse att upprätta en kontrollbalansräkning när det
finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade
aktiekapitalet (den s.k. kritiska gränsen). Tanken med dessa åtgärder är att
bolaget ska återställa kapitalbristen eller pröva om bolaget ska gå i likvidation.
Om aktiekapitalet inte återställs är bolaget likvidationspliktigt.
Aktörer som har ett negativt eget kapital bedriver verksamhet utan någon
kapitalbas. Vid en jämförelse med bestämmelserna i ABL innebär det att den s.k.
kritiska gränsen redan är passerad. Negativt eget kapital är därför en
omständighet som med styrka talar för att en aktör inte har förmåga att
upprätthålla och verka för en sund finansiell struktur i spelverksamheten.
Spelinspektionen har vid licensgivningen accepterat att licenssökande, med säte
i huvudsak på Malta, och med ett negativt eget kapital tilldelats licens under
förutsättning att en kapitalgaranti erhållits. Skälet till detta är att en ny aktör på
den svenska marknaden ska ges en viss tid för att etablera sig, bygga upp
verksamheten och på egen hand skapa den kapitalstyrka som krävs för att
verksamheten över tid ska kunna bedrivas på ett sunt finansiellt sätt. Av
förarbetena till spellagen framgår att Spelinspektionen vid licensgivningen för
spelföretag som ingår i en koncern får beakta koncernens samlade kapitalstyrka
vid bedömning av om spelföretaget kan driva verksamhet i enlighet med kraven
i spellagen och andra författningar som reglerar verksamheten. Detta gäller bara
under förutsättning att koncernens resurser är relevanta för sökandens
verksamhet och rent faktiskt står till sökandens förfogande (prop. 2017/18:220 s.
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102). Licenstiden begränsades dock vilket också har bekräftats av
Förvaltningsrätten i Linköping i flera domstolsavgöranden som avsåg förkortad
licenstid på grund av negativt eget kapital.
Vad gäller negativt eget kapital hos aktörer med säte på Malta har
Förvaltningsrätten i Linköping den 19 juli 2019 i mål nummer 1104-19 bland
annat uttalat följande
”Vidare är det ostridigt att det på Malta – där bolaget har

sitt säte – inte i sig är grund för tvångslikvidation eller medför krav på att
vissa åtgärder ska vidtas när ett bolag har ett negativt eget kapital. Den
omständigheten att ett bolag har negativt eget kapital kan dock ändå innebära
skäl att tvivla på bolagets förmåga att upprätthålla en sund finansiell ställning,
även om det inte medför att några konkreta åtgärder behöver vidtas enligt
reglerna där bolaget har sitt säte. Betraktat för sig anser förvaltningsrätten
redan på denna grund att det finns skäl att ifrågasätta bolagets ekonomiska
förhållanden från en lämplighetssynpunkt.”
Vid tiden för licensgivningen 2018 uppfyllde Betway förutsättningarna för licens
och uppvisade för räkenskapsåret 2017 en stark finansiell ställning. Licens
beviljades om fem år. Kravet på kapitalstyrka är en grundläggande förutsättning
för att en licenshavare som tillhandahåller sina tjänster till svenska kunder ska
kunna upprätthålla en sund och säker spelverksamhet, i annat fall äventyras
samtliga av spellagens krav, däribland kravet om att kunna antas driva
verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar
verksamheten. Enligt Spelinspektionens bedömning gäller detta krav under hela
licenstiden.
Betway har för räkenskapsåret 2019 redovisat en stor förlust och en kraftigt
försämrad ekonomi vilket innebär svårigheter att upprätthålla och verka för en
sund finansiell struktur i spelverksamheten. Bolaget saknar en egen kapitalbas
och är helt beroende av stöd från moderbolag i koncernen för att kunna
fortsätta bedriva verksamhet. Den utfärdade kapitalgarantin kompenserar
endast delvis för det negativa egna kapitalet. Spelinspektionen bedömer att
Betways ekonomiska situation utgör en väsentlig risk i bolagets verksamhet och
betonar att Betway inte skulle beviljas förnyad licens med ett negativt eget
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kapital oavsett en utställd kapitalgaranti (se Rättsligt ställningstagande –
Betydelsen av negativt eget kapital vid bedömning av lämplighet enligt 4 kap. 1
§ 3 spellagen).

Val av ingripande
Anmärkning
Spelinspektionen bedömer att Betway ska tilldelas en anmärkning.
Betway har redovisat ett negativt eget kapital för räkenskapsåret 2019 och
därigenom har Betway inte uppfyllt kravet enligt 4 kap. 1 § 3 spellagen gällande
lämplighet i övrigt vad avser kapitalbas, kapitalstyrka och en sund finansiell
struktur i spelverksamheten. I detta avseende anser Spelinspektionen att
regleringen, genom ovan nämnda förarbetsuttalanden om vad som avses med
lämplighet i övrigt och prövningen som återges i meddelat licensbeslut, är
tillräckligt tydlig för att Betway genom årsredovisningen för räkenskapsåret
2019 borde ha insett att bolaget inte längre uppfyllde nu aktuella krav på
lämplighet i övrigt.
Spelinspektionen har gett Betway möjlighet att vidta rättelse genom att
inkomma med en kapitalgaranti utställd av Betways moderbolag, Betway Group
Limited, vilket också Betway har gjort. Spelinspektionen beaktar härigenom att
koncernens samlade kapitalstyrka står till Betways förfogande. Vid en samlad
bedömning finner Spelinspektionen att överträdelsen av Betway är mindre
allvarlig och en anmärkning får anses som ett tillräckligt ingripande.
Detta beslut har fattats av Spelinspektionens styrelse Madelaine Tunudd,
ordförande, Camilla Rosenberg, generaldirektör, Håkan Wall, Andreas
Prochazka, Fredrik Holmberg och Doris Högne Rydheim. Vid den slutliga
handläggningen medverkade också avdelningschefen Patrik Gustavsson,
chefsjuristen Johan Röhr, chefen för rättssekretariatet Hanna Abrahamsson,
enhetschefen Christina Engbrink samt utredaren Lena Hjelm, föredragande.

Camilla Rosenberg
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